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إن انتخاابت إيران، يف الثامن عشر من حزيران، يف نظر األصوليي ال تتعلق ابختيار رئيس 
جديد للسلطة التنفيذية بقدر تعلقها بتدعيم مراكز السلطة قبل أن حيي الوقت الختيار احلاكم 

احلقيقي إليران: املرشد األعلى القادم. 
إن خطوة دعم مراكز القوة هو أمر ضروري لضمان انتقال سريع وسلس للسلطة بعد وفاة 

آية هللا علي خامنئي.
يف عام 2016، تبي أن جملس اخلرباء، وهو هيئة منتخبة من رجال الدين مكلفة ابإلشراف 
أعضاء  جانب  إىل  املؤهلي.  املرشحي  الختيار  جلنة  قد شكلت  واختياره،  األعلى  املرشد  على 

اللجنة، الشخص الوحيد الذي ميكنه الوصول إىل أمساء املرشحي هو خامنئي.
ينتخب اإليرانيون أعضاء جملس اخلرباء لوالية مدهتا مثاين سنوات، وتنتهي والية اجمللس احلايل 
يف عام 2024، عندما يكون خامنئي قد بلغ اخلامسة والثماني من عمره. بينما سيبقى الرئيس 
املنتخب يف حزيران يف منصبه عندما جُترى االنتخاابت يف نفس الوقت النتخاب جملس وبرملان 

جديدين.
اهلدف الرئيس للمعسكرات السياسية املختلفة يف إيران يف االنتخاابت الرائسية املقبلة ال 
يقتصر على جمرد السيطرة على السلطة التنفيذية، ولكن أيضاً ابكتساب املزيد من السلطة للتأثري 
على قرار جملس اخلرباء. من املرجح أن يكون احلرس الثوري اإلسالمي )IRGC( هو وسيط 
السلطة الرئيس، بعد سنوات كثرية كان فيها ميزان القوى يف النظام مييل لكفته ابلفعل. يف حزيران، 
وتزامناً مع االنتخاابت الرائسية، ستجرى انتخاابت فرعية الربعة مقاعد شاغرة يف جملس اخلرباء، 

املكون من 86 عضواً، وهذا ما يرجح أكثر كفة احلرس الثوري واالصوليي يف ميزان القوى. 
ينص الدستور اإليراين على أنه يف حالة وفاة املرشد األعلى أو استقالته أو عزله، جيب على 
جملس اخلرباء “اختيار زعيم جديد وتقدميه للشعب”. يف حالة كانت العملية، اليت تتطلب أغلبية 
الثلثي، تستغرق وقتاً طوياًل، فإن جملس تشخيص مصلحة النظام- وهو هيئة ُشكلت حلل النزاعات 

انتخابات إيران في حزيران وتعزيز سلطة
 األصوليين قبل خالفة خامنئي 
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بي السلطات احلكومية- سيختار جملساً ألداء واجبات املرشد األعلى. يتألف هذا اجمللس من 
الرئيس ورئيس السلطة القضائية وأحد أعضاء جملس صيانة الدستور، وهي هيئة مؤلفة من اثين عشر 
رجاًل من رجال الدين واحملامي خيتارهم املرشد األعلى لفحص التشريعات واملرشحي للمناصب 

املنتخبة.
ينص الدستور على أن وصاية هذا اجمللس هي وصاية “مؤقتة”، وأن اجلمعية جيب أن ختتار 
مرشداً أعلى جديداً “يف أقرب وقت ممكن” دون حتديد الفرتة الزمنية املتاحة أمام اجلمعية للقيام 
بذه املهمة. نظرايً، ميكن للمجلس املؤلف من ثالثة أعضاء أن يعمل إىل أجل غري مسمى. برغم 
ذلك، ليس مبقدور اجمللس أن يدعو إىل استفتاء على الدستور أو اجراء تعديل دستوري إال مبوافقة 

ثالثة أرابع أعضاء جملس تشخيص مصلحة النظام. 
مبعىن آخر، ميكن لرئيس جملس تشخيص مصلحة النظام أن يفتح الباب لتعديل الدستور 
واستبدال اجمللس مبرشد أعلى جديد، أو تقييد صالحياته، أو وضع حدود زمنية للمنصب. وعليه، 
إذا مل خيتار اجمللس مرشداً جديداً يف وقت قصري نسبياً، فمن املمكن من الناحية النظرية إجراء تغيري 

كبري يف النظام.
يف عام 1989، توصل اجمللس إىل قرار هنائي بعد يومي من وفاة آية هللا روح هللا اخلميين، 
قائد ثورة 1979. كان علي أكرب هامشي رفسنجاين هو املهندس الختيار خامنئي، يف اتفاقية عدل 
فيها على الدستور اللغاء منصب رئيس الوزراء، وليصبح منصب الرئيس هو املنصب التنفيذي. 

ترشح بعدها رفسنجاين ليصبح رئيساً يف العام نفسه. 
بيد أن هيكل السلطة هذا قد تغري ليالئم خامنئي. من الناحية النظرية، من املفرتض أن 
يتمتع اجمللس بسلطة استجواب خامنئي وحىت اهتامهه وعزله. لكن يف الواقع، مت إخصاء اجمللس 
ليتناسب مع خامنئي، ومعظم أعضاء اجمللس هم ممثلي خامنئي يف مناصب وحمافظات خمتلفة. 

مبجرد وفاة خامنئي، سيكون هؤالء األشخاص أحراراً وقد يسهل التالعب بم. 
الضغط وإقناع  الصورة: إهنم حباجة إىل استخدام  اإليراين يف  الثوري  هنا يربز دور احلرس 
أعضاء اجمللس الختيار مرشد مناسب وُمفضل يف وقت قصري نسبياً. خالف ذلك، قد خترج األمور 

عن السيطرة ويظهر على الساحة املزيد من الالعبي، مما يعقد عملية االختيار. 
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كان هناك صعود مطرد يف نفوذ احلرس الثوري اإليراين يف هيكل السلطة منذ أن أصبح 
خامنئي املرشد األعلى. إهنا املؤسسة األمنية السياسية األكثر تنظيماً يف إيران، وقد جريت العقوابت 
هذه  من  املقربون  السياسيون  أيضاً.  االقتصاد  على  متزايدة  سيطرة  لتمارس  ملصلحتها  األمريكية 
املؤسس ة-مبا يف ذلك العديد من الضباط السابقي- مزروعون يف مؤسسات مهمة مثل مكتب 
املرشد األعلى والربملان والقضاء والعديد من إدارات السلطة التنفيذية وجمالس املدن. عندما ميوت 
عملية  بسري  التحكم  على  قادرة  اإليراين  الثوري  للحرس  التابعة  الشخصيات  ستكون  خامنئي، 

اخلالفة وإسكات أي معارضة حمتملة ملرشحهم املفضل.
عتقد أن هنالك 

ُ
ال أحد يعرف أمساء املرشحي خلالفة خامنئي. على الرغم من ذلك، من امل

القضاء  ورئيس  خلامنئي،  الثاين  االبن  مها: جمتىب،  اآلخرين،  على  متميز  مبوقع  شخصي حيظيان 
إبراهيم رئيسي. 

ظل جمتىب البالغ من العمر 51 عاماً بعيداً عن األنظار. يُدرِّس على مستوى رفيع يف مدرسة 
دينية يف قم، مما مينحه الرتبة الدينية الالزمة لدور املرشد األعلى. لديه عقلية شبيهة بعقلية والده 
وعالقات جيدة مع احلرس الثوري اإليراين وقوات األمن. تكمن املشكلة يف اختيار جمتىب يف أن 
مثل هذا االختيار سيجعل إيران ملكية وراثية، وهو النظام الذي أطاحت به اجلمهورية اإلسالمية 

يف عام 1979. 
خامنئي حساس بشأن التكهنات املتعلقة مبجتىب. يف اآلونة األخرية، رُفعت ملصقات يف 
طهران وقم عليها صور خلامنئي وابنه اليت بدت وكأهنا إشارة على خالفة جمتىب لوالده. سارعت 
األجهزة األمنية إىل إزالة امللصقات وإسكات احلديث عنهما يف وسائل اإلعالم، رمبا خوفاً من 
أن الدعاية املبكرة املرتتبة على بروز أسم جمتىب يف الشارع يف هذه املرحلة قد ال ختدم فرص جمتىب. 

املرشح احملتمل اآلخر هو إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء املتشدد الذي خسر االنتخاابت 
الرائسية لعام 2017 لصاحل روحاين. عينه خامنئي يف منصبه احلايل عام 2019، وقاد رئيسي، 
البالغ من العمر 62 عاًما، محلة ضد الفساد. رئيسي عضٌو يف جملس اخلرباء منذ عام 2006، 
وكان مشاركاً بشكل مباشر يف التصديق على اإلعدام اجلماعي للسجناء السياسيي يف صيف عام 
تعرض النتقادات  لرئيسي عندما  اإليرانية. خرج خامنئي مؤازراً  العراقية  1988 يف هناية احلرب 
بسبب هذه اإلعدامات. يذكر أن االحتاد األورويب والوالايت املتحدة قد فرضا عقوابت على رئيسي 
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النتهاكات حقوق اإلنسان.
سيساعده  ترشحه  أن  ارأتى  لو  حزيران،  يف  أخرى  مرة  للرائسة  الرتشح  رئيسي  يقرر  قد 
القرار، فمن املرجح أن يتلف املعسكر  يف مسعاه األساس خلالفة خامنئي. يف حالة إختاذه هلذا 
األصويل حوله للتأكد من حصوله على أكثر من 15 مليون صوت، وهو الرقم الذي حصل عليه 

يف انتخاابت 2017. 
املصدر: اجمللس األطلسي 
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